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El dimarts 21 d’abril va morir Anna Ros-
selló. La majoria d’independentistes re-
corden la seva imatge, tendra i alhora ple-
na de coratge, de la iaia que en una cadira 
de rodes i acompanyada per la seva filla i 
el seu gendre era present, sempre que la 
salut li ho permetia, a totes les mobilit-
zacions independentistes d’aquests darrers 
anys.  Alguns potser només la veuran com 
una imatge pintoresca, una més d’aquelles 
imatges que ens acostumaven a oferir to-
tes i cadascuna de les diferents manifesta-
cions del procés independentista. El diari 
“El Mundo” fins i tot es va atrevir a ridi-
culitzar-la amb el nom de “la Matusalem 
indepe” i l’anomenava “la mascota” de la 
manifestació.

Qui era, qui va ser, però Anna Rosselló? Si 
la volguéssim definir amb una frase seria 
faríem servir el títol de la seva autobio-
grafia: “Memòries d’una dona lluitadora. 
Vençuda, sí. Doblegada, mai”

En la vida d’Anna Rosselló destaca el viat-
ge que va iniciar el 1961 amb el seu marit 
Josep Travesset i la seva filla Carme. La fa-
mília va recórrer més de 15.000 quilòme-
tres a cavall i amb el seu “cotxellar” (una 
mena de rulot) projectat per ells mateixos, 
calculat per aprofitar l’espai i que disposa-
va de tot el necessari, però molt lleuger i 
de poc volum.

Conjuntament amb el seu marit van es-
criure més d’una vintena de llibres, en 
bona part relacionats amb les experiències 
del viatge per Amèrica i, també, sobre les 
experiències de la postguerra,  l’internaci-
onalisme, la lluita per les llibertats...

El 21 d’abril, a Sant Pere de Riudebitlles, 
Anna Rosselló va emprendre un nou i dar-
rer viatge. El seu pas per aquest món ha 
deixat una profunda petjada. Una història 
de lluita en defensa de les llibertats. Una 
persona per a qui la lluita internaciona-
lista comença -i és inseparable- de la seva 
lluita per la llibertat dels Països Catalans, 
per la justícia social, per l’alliberament de 
la dona. 

Tota una lliçó per als “vells, els “joves” o 
els “nous” independentistes. Una història 
en què es perden batalles, sí, però on la 
lluita sempre continua.

Vençuda, sí, moltes vegades, però mai do-
blegada.

“I et veuran cam
inar cap a l’atzur, 

asseure’t enmig dels déus, 
davant del festí d’estrelles”

 

Vençuda, sí. 
Doblegada, mai
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Josep Carner posa lletra 
al Correllengua 2020

Aquest any el 
Correllengua 

estarà dedicat, 
en el cinquantè 

aniversari de la seva 
mort, a la figura 
de Josep Carner, 

màxim representant 
de la poesia del 

Noucentisme 
i conegut com 

‘el príncep dels 
poetes catalans’. 

La data d’inici 
del Correllengua, 
prevista per al 27 
de juny a Sitges, 

municipi referent 
en la seva vida, ha 

quedat ajornada 
per la pandèmia 
del coronavirus 

fins al setembre 
si les autoritats 

ho permeten.

Xavi Tedó

En el cas que no sigui possible fer aquest 
acte el mes de setembre, la CAL cercarà 
una nova alternativa perquè el Correllen-
gua comenci a recórrer totes les poblaci-
ons sempre i quan la situació estigui nor-
malitzada. La preparació d’aquesta edició, 
però, no s’ha ajornat gràcies al treball 
telemàtic i ja està enllestit, per exemple, 
el dossier per a les escoles, que com cada 
any es farà arribar a tots els centres edu-
catius de Catalunya i en el qual figuren 
un seguit d’activitats perquè els centres 
que ho desitgin puguin treballar el per-
sonatge o aspectes didàctics a l’entorn de 
la llengua i la cultura. Aquest dossier es 

farà arribar a les escoles quan es repren-
gui l’activitat docent. Les escoles gaudi-
ran de jocs diversos de paraules, creació 
de contes, representacions teatralitzades 
i diverses iniciatives perquè els alumnes 
puguin conèixer qui era Carner i el seu 
llegat cultural.

També està a punt el dossier de recursos 
del Correllengua, una eina que es posa 
a disposició de tots els organitzadors del 
Correllengua (l’any 2019, es va celebrar 
a unes 180 poblacions entre el Principat i 
la Catalunya Nord). En aquest dossier es 
vehicula tot el que és necessari per a orga-

CAL / Correllengua
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nitzar un Correllengua com ara cartells, 
pancartes o samarretes, així com la possi-
bilitat de gaudir d’una exposició compos-
ta per quatre roll ups, amb la biografia de 
Carner. Un material que s’ofereix a mode 
de préstec gratuït.

A banda de fomentar l’ús social de la llen-
gua, l’objectiu del Correllengua és apro-
par a la societat autors que han tingut 
un pes important en la cultura catalana. 
Com Carner, que sempre es va mantenir 
fidel a la República i a les seves convic-
cions catalanistes, per la qual cosa es va 
haver d’exiliar al final de la Guerra Civil 
primer a Mèxic i després a Brussel·les, i 
només va tornar a Catalunya l’abril del 
1970, vell i malalt, per fer una visita fugaç 
a Barcelona, després de trenta anys de no 
haver-hi posat els peus.  

Manifest de Joan Lluís Bozzo

L’actor i director teatral és l’autor del ma-
nifest de la XIX edició del Correllengua 
en què denuncia que els catalanoparlants 
que defensen la llengua quan alcen «la veu 
per protestar i denunciar la situació de 
sotmetiment en què es troba el català, no 
falten mai les veus dels abusadors que ens 
titllen, a sobre, de voler imposar la nostra 
llengua tants cops silenciada». En aquest 
sentit, critica que «els dominadors es po-
sen la disfressa de dominats i en un exer-
cici de cinisme intolerable ens volen fer 
sentir culpables de no deixar-los expressar 
lliurement». Davant d’aquesta vulneració 
de drets en el dia a dia, Bozzo fa una una 
crida «per a rebel·lar-nos amb dignitat i 
energia per la defensa dels nostres drets 
lingüístics». «Massa vegades abaixem el 
cap i canviem de llengua o simplement no 
gosem utilitzar el català en un context que 
pensem que no serà ben acollit», afegeix. 
Per aquest motiu, insta a emprar sempre 
el català, «sense deixar-nos atemorir per la 
força dels que estan acostumats a guanyar 
sempre per la força» perquè «sense una ac-
ció valenta, constant i desacomplexada de 
defensa del català i de denúncia explícita 
de totes les agressions que pateix, no es-
tarem en condicions de deixar als nostres 
fills i als nostres nets unes paraules que 
ens van llegar els pares i els avis amb la 

recomanació de defensar-les, protegir-les 
i denunciar tots i cada un dels abusos que 
se li fan impunement».

Resulta interessant observar detinguda-
ment les dades que ens mostra la present 
edició del Correllengua per tal de deter-
minar la salut lingüística de certes zones 
del país. En aquells municipis de l’entorn 
de Barcelona on des de la segona meitat 
del segle XX la llengua catalana havia es-
tat reemplaçada per la castellana s’observa 
actualment una bona pila d’actes vincu-
lats al Correllengua, fet que s’allunya de 
l’estereotip de dècades anteriors. El cert és 
que els Correllengua de Santa Coloma de 
Gramenet i de Castellar del Vallès d’en-
guany han estat més multitudinaris que 
mai i han comptat amb un gran ventall 
d’activitats per a tots els públics. A la resta 
de ciutats del Barcelonès, Vallès Occiden-

tal i Baix Llobregat que han organitzat el 
seu propi Correllengua també s’ha supe-
rat amb escreix la participació en relació 
amb les edicions d’anys anteriors.

Des de la CAL valorem molt positivament 
l’edició del Correllengua 2019 i agraïm a 
tots els nuclis que han organitzat el Cor-
rellengua als seus pobles, barris i ciutats 
la seva energia i el seu temps per dur fins 
l’últim racó de la nació l’esperit engres-
cador i integrador d’aquest projecte tan 
apassionant. Igualment, volem agrair a 
les entitats sòcies, als centres escolars i als 
ajuntaments que han cedit els seus espais 
als organitzadors del Correllengua. Per 
últim, volem agrair la família d’en Pere 
Calders, especialment a les filles i la néta, 
la seva implicació en el projecte i l’accés 
a la documentació personal i professional 
de l’escriptor.
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Desgranant els fruits saborosos

Enguany es commemora 

l’Any Josep Carner, 

impulsat pel 

Departament de Cultura 

a través de la Institució 

de les Lletres Catalanes, 

per commemorar el 

cinquantenari de la mort 

de l’escriptor. Carner, el 

màxim representant de 

la poesia noucentista. 

“El príncep dels poetes”, 

una denominació 

heretada dels grans 

Jacint Verdaguer i Joan 

Maragall. El poeta que 

va ser també diplomàtic, 

periodista, autor de 

teatre, traductor. El 

poeta d’Els fruits 
saborosos, d’Auques i 

Ventalls, d’El cor quiet, 
de Nabí.

CAL / Correllengua

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

El lema escollit per commemorar l’Any 
Carner ha estat un vers compost per sis 
monosíl·labs: “Dir molt en un mig dir” 
que es complementa amb “Seria mon 
afany”. Sis monosíl·labs que expliquen 
molt clarament un dels aspectes essencials 
de la poesia de Carner. 

Els fruits saborosos

Josep Carner va publicar Els fruits saborosos 
a començaments del 1906, amb només 22 
anys. En aquesta primera dècada del segle 
XX es comencen a produir un seguit de 
símptomes que indicaven el pas del Mo-
dernisme al Noucentisme. Un moviment 
que es proposava la creació d’una cultu-
ra sòlida, moderna i transmissible, d’una 
cultura catalana seriosa, equiparable a les 
cultures europees més avançades. Un mo-
viment cultural d’abast polític que també 
pretenia construir un país autònom, culte, 
liberal. Un país modern d’acord amb els 
patrons burgesos de l’Europa occidental.

Els fruits saborosos, en paraules del mateix 
Carner, pren com a models Joan Maragall i 
Miquel Costa i Llobera. Els poemes tenen 
com a protagonistes personatges de diver-
ses edats, de noms grecs, que permeten al 
poeta reflexionar sobre la vida humana. 
Cadascun dels personatges queda aparellat 

amb una etapa de la vida i, alhora, amb 
diferents fruits del cicle anual.

El motiu que mena Carner a escriure 
aquests poemes el podem trobar, precisa-
ment, en el darrer, que tanca el poemari: 
Els raïms immortals. Un parell d’aspectes 
ens indiquen que aquest poema és dife-
rent. Primer, que és l’únic que està escrit 
totalment en versos decasíl·labs i, segon, 
que el protagonista del poema és el poeta 
mateix. 

El poeta reflexiona sobre el pas del temps, 
que comporta inevitablement la pèrdua de 
la joventut. El poeta es dirigeix a Cronos, 
el déu del temps, el de la “vellesa austera”:

—Oh Cronos, déu de la vellesa austera,
la barba trista i la mirada errant,

la meva jovenesa palpitant
tu l’emmenes per la cabellera,

El poeta comença a perdre la joventut 
(malgrat que només té 22 anys) però con-
serva la il·lusió i l’optimisme de la infante-
sa, una etapa idíl·lica en la qual es desco-
neix el dolor:

I encara so distret i, com l’infant
veig la parença que ens amaga el dol
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Al poeta (raïm), el pas del temps li produeix tristesa, però s’hi 
rebel·la i es proposa que la seva experiència no esdevingui inútil i 
que es converteixi en poesia:

No vull el lent i desvagat destí
de dar al no-res mon oci inconegut:
val més ésser esclafat i escorregut,
la sang inútil i trasmudant en vi.

El poema es tanca amb l’afirmació de deixar un testimoni, una 
poesia que esdevindrà, com els “raïms”, immortal:

Sinó deixar, per a no nats humans,
un poc de sol de mos amors llunyans,

clos al celler, colgat en teranyina

El poemari d’Els fruits saborosos representa el cicle de la vida, divi-
dit en tres etapes: infantesa, maduresa i vellesa.

Els cinc poemes que tenen com a protagonistes els infants són: 
Com les maduixes, Els albercocs i les petites collidores, Les peres jove-
netes, Les cireres ingènues i Les nous del berenar. El poeta reflexiona 
sobre la infantesa i també aprofita per moralitzar.

Per al poeta, la infantesa implica joia, felicitat total, desconeixe-
ment del dolor i de la malícia. Per exemple, a Com les maduixes:
 

Pandara ha vist sempre el cel asserenat;
ignora la gropada i el xiscle de les bruixes.

Sis són els poemes que tenen com a protagonistes dones en l’etapa 
de la maduresa:

 Les prunes d’or, Calídia i els préssecs, Aglae i les taronges, Les 
magranes flamejants, Les llimones casolanes i Eglé i la síndria.

El poeta retrata les dones a través de l’enaltiment de les seves vir-
tuts, de les qualitats de la dona casolana i burgesa. La maternitat, 
la previsió, el seny, fins i tot el sensualisme, això sí, sempre en el 
marc de la pau i la felicitat de la llar. Un exemple molt clar és Les 
magranes flamejants, en què la dona d’Alcides implora a Hera, de-
essa protectora de l’amor matrimonial, el revifament de la passió 
física i sexual:

Aquelles nits enyoro d’enfosquiment tan clar,
quan queien flors dels arbres que el ventijol despara.

Quan ell la cara meva prenia vers sa cara
i el braç me’n queia, sense la força d’anusar.

Encén el bell furor, oh, Hera, amb ta mirada;
[...]

Mon cor demana els besos que ajupen com el vent

Finalment, sis són també els poemes que tenen com a protagonis-
tes la vellesa: Les figues matinals (una dona vídua, entre la maduresa 
i la vellesa). Agavé i les castanyes i Les serves endreçades (dones velles 

i ja prop de la mort). La poma escollida i Les gracioses ametlles (re-
flexió de la vellesa des de la vellesa) i Els codonys tardorals (reflexió 
des de la joventut sobre una vellesa futura).

En aquest enllaç podeu trobar tots els poemes que componen Els 
fruits saborosos https://tuit.cat/Oeh62 

Per acabar aquest petit tast, comentem breument un poema com-
plet: Les cireres ingènues, que pertany al cicle de la infantesa.

Mena els infants Pantídia per la verdor del prat
un dia clar de juny, obert de bat a bat;

hi ha flors a cada marge i el cel és innocent,
la pols mateixa, quan es mou, és resplendent

Pantídia és un nom grec que significa “la que tot ho veu”, “la que 
tot ho sap”.

I criden els infants en blanca volior,
i canten i s’empaiten dellà de les passeres.
del cirerer hi veuen l’ombreig i l’abundor;

mil boques totes a riure, l’esclat de les cireres.

CAL / Correllengua

https://tuit.cat/Oeh62
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Cal interpretar “Blanca volior” com el moviment que fan els in-
fants en similitud als estols d’ocells.

“Mil boques a tot riure” és la rialla franca i oberta dels nens, tot 
identificant-la amb el fruit, les cireres.

Al cor de l’arbre, hissada sobre els arbratges molls,
la mare, penjarelles de foc posa en senalla,
i vora seu convoca els cants i la batalla:

— Per al que vingui tot seguit hi ha dos penjolls!—

“Penjarelles de foc”, metàfora que fa referència al color vermell 
de les cireres. 

“Convoca els cants i la batalla”, metàfora de la colla d’infants que 
juguen, s’empaiten i criden.

I n’heuen tots, i fugen d’uns vímets a l’abric
i tot seguit adornen les càndides orelles:

o nas i boca es pinten d’uns regors vermelles,
de llurs dentetes d’esquirol en el fadic.

“Regors”, significa “regades”, regalims”. 

“Fadic”, esforç que es fa per vèncer una gran dificultat. 

Carner va introduir en la seva producció una gran quantitat de 
paraules noves. Algunes van ser recollides pel Diccionari Nor-
matiu i altres es mantenen com a aportacions que enriqueixen 
la llengua.

Tot sol, amb les cireres s’alegra el més infant,
i en ses mans bellament saltironen i dansen,

¡i quin obrir-se els ulls que miren, i no es cansen,
les joies de l’estiu que tenen al davant!

La mare al va a collir, l’alçà a la llum del dia
i el féu, contra del cor, lloat i beneït:

—l’un vol la vanitat, l’altre cerca el profit;
el benaventurat és qui pren l’alegria.

En aquestes dues estrofes finals podem veure el fil argumental i 
la lliçó moral del poema. Pantídia va donant cireres als seus tres 
fills un dia lluminós del mes de juny. Mentre ho fa, contempla les 
tres actituds diferents que els infants segueixen davant dels fruits: 
l’un busca la vanitat i es guarneix amb les cireres. Un altre busca 
el profit i se les menja. Només el més petit de tots les contempla 
encisat i rep les lloances de la mare.

La moralitat del poema mostra que és més positiva l’actitud con-
templativa i meravellada davant del món, que no pas l’actitud 
que intenta aprofitar-se’n o vanagloriar-se’n. El benaventurat és 
aquell que sap apreciar la bellesa del món i que en gaudeix. 
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En la darrera enquesta del CEO, que es va 
fer pública el 20 de març, el 71,2% dels ca-
talans van manifestar que volen una repú-
blica, mentre que només el 14,4% defen-
sen mantenir la monarquia. Els escàndols 
de corrupció i la seva bel·ligerància amb 
el procés independentista han fet que la 
Corona sigui una institució amb la credi-
bilitat sota mínims a Catalunya, arribant a 
estar fins i tot per sota del TC o del govern 
espanyol. L’arribada de Felip VI al tron 
ha suposat el trencament irreparable de la 
monarquia amb la societat catalana, però 
no sempre ha estat així. De fet, durant l’oa-
si dels anys vuitanta i noranta, Felip VI va 
conrear una imatge d’amistat amb Catalu-
nya. Era el príncep que parlava català, que 
es declarava descendent de Jaume I i que va 
arribar a sentenciar que Catalunya seria la 
que els catalans volguessin que fos.

Aquestes paraules les va pronunciar al Parla-
ment el 20 d’abril de 1990, fa 30 anys, en la 
presa de possessió del títol de príncep de Gi-
rona, duc de Montblanc, comte de Cervera 
i senyor de Balaguer. Amb la proclamació 
del seu pare com a rei el 1975, dos anys més 
tard el seu fill va recuperar els títols tradi-

Felip VI, el rei que va trencar 
tots els ponts amb Catalunya

Aprofundint / Felip VI

El 3 d’octubre de 2017, 
el rei Felip VI avalava 

la via repressiva contra 
Catalunya i ignorava 

els milers de ferits per 
les càrregues policials 
posicionant-se d’una 

manera clara contra el 
diàleg. Aquell missatge 

televisat, que va 
pronunciar a petició 
pròpia, va fer saltar 
pels aires els fràgils 

ponts d’entesa entre la 
monarquia i el nostre país. 

Però no sempre ha estat 
així: durant l’oasi dels 

anys vuitanta i noranta, 
Felip VI va conrear una 
imatge d’amistat amb 

Catalunya. Era el príncep 
que parlava català, que es 

declarava descendent de 
Jaume I i que va arribar 

a dir que Catalunya 
seria la que els catalans 

volguessin que fos.

Xavi Tedó

El monarca, que va ser investit príncep de Girona fa 
30 anys, ha liquidat la sintonia conreada pel seu pare

Catalunya és la que 

els catalans volen 

que sigui», va dir el 

príncep ara fa 30 

anys en la presa de 

possessió dels títols 

de la Corona d’Aragó 
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cionals dels hereus de la Corona d’Aragó, 
uns honors que havien deixat d’utilitzar-se 
amb l’arribada al tron de Felip V. En vir-
tut d’aquests títols i convidat pel president 
Jordi Pujol, iniciava la seva primera visita 
oficial a Catalunya, després de venir al nos-
tre país únicament per practicar vela a l’Em-
pordà o esquí a la Vall d’Aran, els seus dos 
esports preferits. Aquell dia, al Parlament, 
es va dirigir a la Cambra reunida en sessió 
extraordinària, i va sentenciar: “Catalunya 
és la que els catalans volen que sigui. Això és 
el que fonamentalment us volia dir, des de 
la meva condició i sempre al vostre costat”.

Aquell desembarcament va ser una bassa 
d’oli si ho comparem amb les últimes vi-
sites que Felip VI ha fet ara, ja com a rei 
com a la inauguració del MWC. Només 

l’Esquerra Independentista (EI), que va 
acusar CiU de “claudicar servilment da-
vant la monarquia espanyola”, va dur a ter-
me accions de protesta recordant que Pujol 
ja havia convidat Joan Carles I a presidir 
l’acte inaugural del Mil·lenari de Catalun-
Solya el 1988. Abans que aterrés en terres 
catalanes, concretament el 12 d’abril, Terra 
Lliure, encara activa, col·locava un artefac-
te explosiu a una oficina de Banesto (banc 
oficial dels Jocs Olímpics) a Montblanc 
i l’endemà va fer el mateix a una oficina 
de Correus, a la Delegació d’Hisenda i a 
l’INEM de Girona. El dia de la visita de 
Felip VI a Girona, el 21 d’abril, pocs cen-
tenars de persones van secundar una ma-
nifestació antimonàrquica convocada per 
l’EI i que va ser dispersada a cops de porra 
per la policia espanyola. Diversos regidors 

independentistes van fer una protesta ori-
ginal anant a rebre la família reial amb fa-
nalets però abans d’arribar a la plaça del Vi 
la policia va fer més càrregues policials on 
va resultar contusionat l’alcalde d’Arbúci-
es Jaume Soler (CUPA). A la Catedral, els 
membres de l’MDT que varen penjar una 
pancarta amb el lema “Fora el Borbó” van 
ser detinguts només posar els peus al terra. 
Els autors van pujar acompanyats pel cam-
paner al campanar de la Catedral fent-se 
passar per membres del cau. Un cop a dalt 
es van identificar com a militants indepen-
dentistes, li van dir que quedava retingut 
fins a acabar l’acció perquè no volien que 
avisés a la policia, però el van haver de dei-
xar anar per l’atac d’angoixa que va patir. 
La nit abans que Felip VI pronunciés a la 
Cambra catalana el seu discurs, en què va 
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dir que els catalans “són i seran”, al·ludint 
a la Santa Espina, membres de la Crida van 
treure la bandera catalana que presideix els 
plens i van anunciar que no la tornarien 
fins que el príncep abandonés Catalunya. 
El mateix dia 21 apareixia publicat al diari 
‘El Punt’ un manifest contra la visita del 
príncep, impulsat per l’EI i amb el suport 
de diferents CUP, que va comptar amb 
l’adhesió de nombrosos alcaldes i regidors 
independentistes. En el text, els sotasignats 
denunciaven que aquella visita no era «res 
més que una provocació al poble català, 
que recentment ha tornat a manifestar-se 
en defensa dels seus drets nacionals; uns 
drets que el monarca espanyol actual insis-
teix a negar, des de la seva funció de cap de 
l’exèrcit espanyol».

Unes accions que no deixaven de tenir un 
suport molt minoritari. L’historiador Joan 
B. Culla remarca que eren altres temps: 
“El gruix de la societat catalana va trobar 
bé que la monarquia reivindiqués els títols 
de la Corona d’Aragó, perquè ho veien 
com una picada d’ullet al catalanisme”. 
En aquest sentit, exposa que l’independen-
tisme gaudia de poc suport: “ERC encara 
no s’havia declarat independentista i l’in-
dependentisme era minoritari i marginal, 
perquè els diferents sectors s’esbatussaven”.

Destacat: “El gruix de la societat catalana 
va trobar bé que la monarquia reivindiqués 
els títols de la Corona d’Aragó, perquè ho 
veien com una picada d’ullet al catalanis-
me”, diu Culla.

La majoria absoluta del PP

Els Jocs Olímpics, amb Felip VI abande-
rant l’entrada de l’equip olímpic espanyol 
a l’estadi, i el casament, oficiat en català i 
en castellà, entre la infanta Cristina i Iñaki 
Urdangarin a Barcelona el 4 d’octubre de 
1997 amb els nuvis recorrent els carrers 
amb un cotxe descapotable amb poques 
protestes obren nous temps en les relacions 

entre Catalunya i la monarquia. “Parlar 
d’idil·li és exagerat, però sí que es pot qua-
lificar de relació amical i cordial”, assenyala 
Culla, que subratlla que el casament reial 
va ser “plurilingüe i gairebé plurinacional”.

Però la sintonia es va començar a trencar, a 
parer seu, amb la majoria absoluta del PP 
l’any 2000, perquè “la monarquia no va 
saber quedar-se al marge de la involució en 
la idea d’Espanya que va imposar Aznar”. 
La millor prova és el discurs que va pro-
nunciar Joan Carles I el dia de Sant Jordi 
del 2001, inspirat pel Ministeri d’Educació 
i Cultura, que encapçalava Pilar del Cas-
tillo. Aquell dia el monarca va sentenciar 
que “ningú va ser mai obligat a parlar en 
castellà” i que “van ser els pobles més di-
versos els qui se’l van fer seu, per voluntat 
libèrrima”. En la qüestió catalana, Felip VI 
no s’ha mogut en cap moment de la posició 
del PP, a diferència del seu pare, que en ple 
Govern d’Aznar, va rebre l’aleshores presi-
dent del Parlament Ernest Benach amb un 
“parlant la gent s’entén” que va fer fortuna. 
Felip VI es va negar a rebre la presidenta 
Carme Forcadell al gener de l’any 2016, 
quan es disposava a comunicar-li l’elecció 
de Carles Puigdemont com a president i 
tampoc va voler rebre el president actual, 
Roger Torrent.
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Aprofundint / Felip VI

“Sobretot, no posi 

mai Felip al seu 

fill”, li va aconsellar 

el doctor Trueta 

a Joan Carles 

I per «agradar 

els catalans»

La constitució de la Fundació Príncep de 
Girona el 2009, patrocinada per la Cam-
bra de Comerç de Girona, la desapareguda 
Caixa de Girona, la Fundació Gala-Salva-
dor Dalí i La Caixa, sense el vist-i-plau de 
les administracions ni de la societat civil 
gironina, tampoc ha servit per acostar la 
figura de Felip VI als catalans, i els actes de 
la Fundació han estat marcats per les pro-
testes i per la reivindicacions d’alguns pre-
miats. A més a més, la Cambra de Comerç 
de Girona, una de les quatre institucions 
creadores de la Fundació, va deixar la ins-
titució arran dels fets d’octubre del 2017.
Unes protestes que amb l’inici del procés 
sobiranista no van fer sinó créixer fins a 
arribar al Gran Teatre del Liceu, que el 30 
de maig de 2013 va rebre amb una sonora 
xiulada Felip i Letícia quan van ocupar la 
seva llotja a l’estrena de ‘L’elisir d’amore’, 
de Gaetano Donizetti. Unes xiulades con-
tra la monarquia i l’himne espanyol que 
havien començat a la final de la Copa del 
Rei que va disputar el Barça el 2012 i que 
es mantindrien els anys posteriors, enmig 
d’un gran rebombori polític i mediàtic.

En el seu discurs d’entronització el 19 de 
juny del 2014, després de l’abdicació del 
seu pare pels escàndols que el sacsejaven, 
Felip VI tampoc va fer cap gest cap al ca-
ràcter plurinacional de l’Estat i es va limi-
tar a donar les gràcies en les altres llengües 
cooficials a diferència del que fa la monar-
quia belga. “Va ser un escarni i un pèssim 
senyal que els esdeveniments posteriors ra-
tificarien”, opina Culla, que recorda que en 
un dinar del Cercle d’Economia el 2012, el 
príncep el va avisar que faria els missatges 
íntegrament en castellà.

Quan el nom sí que fa la cosa

Els missatges de Nadal del rei també han 
alimentat la distància amb Catalunya. 
“Emula Felip IV i V en l’art d’amenaçar 
la democràcia catalana”, raona Amèlia Tru-
eta, filla del doctor Josep Trueta. Amb 96 
anys encara recorda que Joan Carles I li 
va preguntar al seu pare què hauria de fer 
per agradar als catalans: “Sobretot, no posi 
mai Felip al seu fill”, li va aconsellar. Una 
setmana després de néixer, era batejat amb 
tota solemnitat amb aquest nom d’infausta 
memòria per als catalans, en homenatge 
directe al primer Borbó que va cenyir la 
corona espanyola al Palau de La Zarzuela, 
residència dels llavors anomenats prínceps 
d’Espanya, amb la presència del dictador 
Francisco Franco, que designaria pocs me-
sos després el pare del nounat com a hereu 
a títol de rei, d’acord amb les prerrogati-
ves que el dictador ostentava segons la Llei 
de Successió a la Prefectura de l’Estat, del 
1947. “El nom no va ser cap encert, per-
què la memòria que va deixar Felip V va 
ser nefasta, cremant 25 pobles, com Man-
resa o Xàtiva”, destaca l’historiador Joa-
quim Albareda.

Discursos polèmics

Si el 21 d’abril de 1990 a Girona va expo-
sar en el seu discurs, mig en català i mig 
en castellà, que “la democràcia expressa els 
seus projectes per mitjà de les urnes” i a 
Cervera va afirmar que “no només no heu 

de renunciar a les vostres peculiaritats, a 
aquesta nacionalitat catalana que tant esti-
meu i estimem tots, sinó que també entre 
tots l’hem d’enfortir”, els discursos que ha 
anat pronunciant ja com a monarca i amb 
el Procés en ebullició, han desterrat tots 
aquests elogis. El discurs que va fer saltar 
pels aires els ponts amb la societat catalana 
va ser el que va pronunciar a petició pròpia 
el 3-O, en què va avalar la via repressiva. 
“Va ser un missatge fora de to adreçat no-
més als espanyolistes, obviant el 80% que 
defensen el dret a decidir i no mostrant la 
més mínima sensibilitat per la repressió”, 
opina Albareda.

Una decisió personal que evoca l’acti-
tud del seu besavi, acceptant i avalant el 
cop d’Estat del capità general de Catalu-
nya Miguel Primo de Rivera, l’any 1923. 
Unes paraules memorablement doloroses 
que en recorden unes altres, pronuncia-
des per Alfons XIII al Saló de Sant Jordi 
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de la Generalitat el 24 de maig de 1924, 
quan va defensar el Decret de Nova Planta 
implantat per Felip V perquè es va fer, a 
parer seu, «per salvar Catalunya”. Després 
de l’anunci d’aplicació de l’article 155, el 
president Carles Puigdemont va recordar 
que no era “la primera vegada que, tam-
bé amb el concurs del rei, les institucions 
catalanes reben un cop per part de l’Estat, 
per rebaixar-les, reorientar-les o, directa-
ment, suprimir-les”.

Però dos mesos abans, els xiulets que va 
rebre a Barcelona en l’acte de record a les 
víctimes de l’atemptat jihadista pels vincles 

dels Borbons amb la monarquia saudita ja 
feien aflorar que la demanda d’un canvi de 
règim sobrepassava l’independentisme. “La 
seva concepció d’Espanya és més producte 
de les acadèmies militars que de les classes 
de dret a la universitat, i quan tot s’ha ten-
sionat li ha sortit l’ànima de dretes”, afirma 
Culla, que sosté que no ha tingut la neces-
sitat d’empatitzar, perquè des dels 8 anys ha 
estat el primer en la línia successòria al tron. 
Qui li va fer classes d’història a la facultat 
va ser Carmen Iglesias, actual directora de 
la Real Acadèmia de la Historia, nomenada 
comtessa de Gispert per Joan Carles I, que 
va assegurar en una entrevista a ‘El País’ amb 
motiu dels 50 anys del seu pupil, que el seu 
alumne havia encarat la qüestió catalana —
que qualificava de cop d’Estat— “amb tota 
la valentia, rigor i dins de la Constitució”. 
“Sempre sense anar més enllà, en el marc de 
la seva funció de moderació i d’arbitratge, 
que ha estat molt important”, va afegir.

Just abans del primer aniversari dels atemp-
tats, Quim Torra va tornar a demanar al 
rei que s’excusés per haver donat suport a 
la repressió contra l’independentisme, i va 
afirmar en una entrevista a l’Agència Cata-
lana de Notícies (ACN) que “Felip VI no és 

el rei dels catalans“. Trenta anys després de 
la presa de possessió dels títols de Balaguer, 
Cervera, Girona i Montblanc, aquestes qua-
tre ciutats ja han trencat amb la monarquia 
i Felip VI ha esquerdat, en un context molt 
més convuls, la sintonia del seu pare amb 
Catalunya fins a trencar-la. Lluny queden 
els moments emblemàtics de Joan Carles I, 
com ara el discurs al Saló del Tinell poc des-
prés del seu ascens al tron al febrer del 1976, 
quan va afirmar que “l’afecció dels catalans 
a la llibertat és llegendària. I sovint ha estat 
fins i tot heroica”. Ara l’hostilitat entre la 
monarquia i Catalunya ha esdevingut pràc-
ticament insalvable.
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Aprofundint / Bioètica

Diccionari de bioètica 
Termes essencials en temps de pandèmia 

El passat mes de gener 
es va presentar el 

Diccionari de bioètica, 
publicació elaborada 

pel TERMCAT i el 
Departament de Salut 

de la Generalitat de 
Catalunya, fruit de la 

iniciativa i la  
col.laboració del 

Comitè de Bioètica de 
Catalunya. 

Es tracta d’una obra de referència per a 
tot el domini de la llengua catalana. Hi ha 
participat un equip extens de terminòlegs 
i d’especialistes i professionals de les dis-
ciplines diverses relacionades amb la bio-
ètica i les ciències de la salut. El progrés 
biològic i mèdic aconseguit gràcies a la re-
cerca biomèdica, estretament vinculat a la 
pràctica habitual de la medicina, comporta 
implicacions ètiques que repercuteixen en 
la societat i el seu sistema de valors. L’inte-
rès perquè hi hagi una relació harmònica i 
respectuosa entre investigadors, professio-
nals de la salut, malalts i familiars ha dut a 
reflexionar sobre el vessant ètic i moral de 
la praxi biomèdica. 

En aquest sentit, cal destacar la impor-
tància de disposar d’una eina que perme-
ti resoldre els dubtes conceptuals que ens 
planteja aquesta matèria relativament jove 
i transversal, que serà clau aquests propers 
anys per meditar i prendre decisions sobre 
els dilemes ètics que els avenços científics 
ens plantegen en l’àmbit de les ciències de 
la vida i de la salut.

El Diccionari de bioètica, que s’ha publicat 
en paper i es pot consultar en PDF i en 
línia simultàniament, pretén reflectir la 
multidisciplinarietat pròpia de la bioètica. 
Aplega 699 termes —classificats per 11 
àrees temàtiques— cada un dels quals in-
clou una o més denominacions catalanes, 
equivalents en castellà i anglès, la definició 
i, sovint, notes explicatives. Es preveu ac-
tualitzar-lo anualment amb noves entrades 
i modificacions de definicions que perme-
tin que l’obra evolucioni al ritme d’aquesta 
disciplina, en procés de canvi constant. 

Els termes

Avui, la pandèmia del coronavirus CO-
VID-19 ens condueix a una reflexió ètica 
sobre la vida, la salut i la ciència. I és en 
aquest context de pandèmia que es fan 
especialment rellevants molts dels termes 
que recull el Diccionari de bioètica en àm-
bits com salut pública (cribratge oportu-
nista, determinant de salut, immunitat de 
grup, polissó i polissona, racionament); drets 
i deures (deure d’acompanyament, deure de 
no abandonament, dret a saber, responsa-
bilitat social en la salut); atenció sanitària 
(acompanyament, companyia, edatisme, 
bona praxi); final de la vida (atenció al dol, 
medicalització de la mort, mort digna, obs-
tinació terapèutica); recerca (assaig clínic, 
equilibri clínic, esdeveniment advers, prio-
rització); salut mental (autotutela, conten-
ció emocional o psicològica, psicoeducació); 
ecoètica (control de població, extinció mas-
siva, principi de precaució); com també en 
alguns conceptes generals (individualisme, 
legalisme, justícia distributiva, principisme, 
relativisme ètic).

Acabem amb una INFOGRAFIA interac-
tiva del TERMCAT, que presenta alguns 
dels temes i termes més destacats del Dic-
cionari.

M. Mercè Muñoz i Burzon

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Recursos/serveis_linguistics/assessorament_linguistic/documents/Diccionari-bioetica_PDF-web.pdf
https://www.termcat.cat/ca
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici
https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/el-sistema-de-salut-de-catalunya/ambits-dactuacio/comite-de-bioetica-de-catalunya/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/el-sistema-de-salut-de-catalunya/ambits-dactuacio/comite-de-bioetica-de-catalunya/
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Recursos/serveis_linguistics/assessorament_linguistic/documents/Diccionari-bioetica_PDF-web.pdf
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzQyMzk0MA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzQyMzk0MA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjk3OTExMw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzIwNDc3Ng%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzIwNDc3Ng%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mzk5MzAwOA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2NzkyMw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzA2MzY4OA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/NDAwMjQ3Mg%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/NDAwMjQ3Mg%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjk4MDc5MQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzA2NTQ5Nw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzA2NTQ5Nw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjk4MDkzNQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjk4MDk0MQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzA2NTUwMQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2NzcwOA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzkyOTkzMA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjk4NDg3OQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzAwNDM3OQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2Nzc5Mw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2Nzc5Mw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2NzcwNA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzAyMzcyNQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/NDAwMTA3Ng%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/NDAwMTEzMg%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/NDAwMTEzMg%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzcwNzE4Nw%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzcxMDU5NA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzcxMDU5NA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzcwNTY5NA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzM1MzA3Ng%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzA2Mzc1OA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzA2Mzc1OA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzcwNzE5OQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjg0Nzc4NQ%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2NzkwOA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/MzcwNzIyNA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2NzgwNA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/fitxa/Mjc2NzkyNA%3D%3D
https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/temes-i-termes-la-bioetica
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CAL / Xerrem

Grups de conversa en català,  
presencials o telemàtics?

Grup gestor del Xerrem Junts i Garbells de llengua

Des de mitjan març som en temps d’aturada d’activitats amb proximitat 
social. No podem, ara per ara, reunir una colla perquè xerri una bona estona i 
encara menys ens espais reduïts. Les perspectives de tancament per als grups 

Xerrem Junts i Garbells de llengua de la CAL són de llarga tirada, potser fins al 
setembre... o fins l’any vinent!

L’aturada ens ha dut a sumar-nos a les ini-
ciatives que parlen de videoconferència, de 
trobada telemàtica amb ordinador, tauleta 
o mòbil. Les proves d’aquests recursos i les 
represes de grup que s’han fet fins ara ens 
han confirmat que és possible conversar i 
millorar en l’ús de la llengua fent-ho així.  
I sorgeix la pregunta:  si és clar que ara ens 
convé fer-ho així, ho serà també en situa-
cions de major normalitat quan la proxi-
mitat física no sigui un destorb a la salut? 

L’anàlisi comparativa dels dos formats ens 
porta a la conclusió següent: benvinguts 
els grups telemàtics quan no hi hagi possi-
bilitat de fer-los presencials, però el balanç 
de punts forts i febles està de la part dels 
presencials. La proposta telemàtica serà útil, 
per exemple, en situacions semblants de 
distanciament com l’actual, amb persones 
que visquin allunyades de llocs amb oferta 
d’activitats d’aquesta mena, amb col·lectius 
específics que ho necessitin, en moments 
desajustats respecte del calendari escolar o, 
fins i tot, en temps de penúria econòmica. 
Aquesta utilitat parcial ens obre nous ca-
mins a explorar, sobretot perquè és cert que 
hi ha necessitats per cobrir com les descrites 
i també que el cost en materials i desplaça-
ments és mínim o inexistent.

El motiu fonamental de mantenir tant com 
sigui possible els grups presencials està rela-
cionat sobretot amb la cohesió social i amb 
el sentit de pertinença al país, entesa inici-
alment com a integració en el teixit social, 
econòmic i cultural català de les localitats 
on viu la gent que fa els grups. Tant el trac-
te directe com les oportunitats d’atenció 
personalitzada i individual o la relació so-
vintejada amb les entitats acollidores i els 
agents promotors són punts forts dels grups 
presencials que en el cas dels telemàtics re-
sulten més difícils d’activar.

Hi ha també una qüestió didàctica impor-
tant: a les trobades telemàtiques la comu-
nicació és construeix bàsicament amb la 
paraula, la imatge queda reduïda a unes 
cares. Als grups on els participants no te-
nen encara comprensió bàsica oral de ca-
talà la reducció de ressorts comunicatius 

Les trobades 

telemàtiques frena 

els participants 

per avançar en el 

domini lingüístic

—mirades directes, gestos, moviments, 
contacte físic, proximitat real, imatges, 
entorn físic...— els frena en gran manera 
per avançar en domini lingüístic. Per això 
també ens hem posat a treballar per desco-
brir maneres de fer que la videoconferència 
aprofiti altres recursos encara inexplorats 
per nosaltres com ara, fitxes amb síntesi de 
continguts, mostra d’objectes de fàcil accés 
a casa, d’imatges, de material visual i so-
nor... I també hem de treballar per trobar 
maneres d’incloure a les converses referents 
diversos de catalanitat per contrarestar la 
manca d’arrelament físic dels grups.

Amb aquestes novetats volem insistir en 
el compromís de la CAL de fomentar l’ús 
social del català des de la perspectiva de la 
trobada social, la conversa i la comunicació 
que genera convivència entre diversos, par-
ticipació i compromís amb el país. 
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Una jornada en què es volia fer un home-
natge, amb la presència de les seves filles, a 
l’escriptora Isabel-Clara Simó, que va mo-
rir el 13 de gener d’aquest any. 

Considerada una de les autores modernes 
més importants de la literatura en català, 
l’autora d’Alcoi ja va ser guardonada amb 
el Premi Joan Coromines en la setena edi-
ció el 2008 pel seu compromís en la de-
fensa de la cultura catalana. La també pe-
riodista va ser distingida amb el premi a la 
trajectòria personal per la seva lluita per la 
normalització de la llengua i cultura catala-
nes. Aquest premi se sumava als que havia 
assolit durant la seva prolífica carrera, com 
el Premi Sant Jordi de novel·la per La sal-
vatge, el 1993, o la Creu de Sant Jordi, per 
la seva trajectòria literària, el 1999, més 
enllà d’altres guardons que li van concedir 
per la qualitat de les seves obres. La millor 
prova del seu important llegat literari són 
les traduccions d’alguns dels seus llibres a 

CAL / Premis Joan Coromines

Cesk Freixas, Núria Cadenas i Isabel 
Clara-Simó, els grans protagonistes de la 

XIX edició dels Premis Joan Coromines

La pandèmia sanitària 
ha alterat tots els 

actes previstos fruit 
de l’estat d’alarma. 
També la celebració 

dels Premis Joan 
Coromines. La XIX 

edició d’aquests 
prestigiosos 

guardons estava 
prevista celebrar-la 

el 19 d’abril a Alella, 
amb el patrocini de 

l’Ajuntament d’Alella 
i la col·laboració 

d’entitats locals com 
l’Assemblea d’Alella, 
Òmnium Cultural del 
Maresme, Polifònica 

Joia d’Alella, Casal 
d’Alella, Alta Alella 

Mirgin i l’actuació 
musical de Kirias, 

però s’ha posposat 
en principi al mes 

d’octubre si la 
situació ho permet.

La Llibreria Quera i el Diari de la Llengua, 
els altres premiats d’una jornada posposada a l’octubre

Xavi Tedó

l’alemany, l’anglès, el basc, el castellà, el 
francès, el gallec, l’italià, el neerlandès i el 
suec.

Els premis d’aquesta edició, amb Albert 
Manyà com a presentador i amb parla-
ment del lingüista Pau Vidal, són, a títol 
individual, per a la periodista, escriptora i 
activista independentista Núria Cadenes, 
en reconeixement al seu activisme pels 
drets i les llibertats dels Països Catalans, i 
per al cantautor penedesenc Cesk Freixas, 
pel seu compromís amb el país a través de 
la música i la reivindicació nacional, per la 
seva contribució a recuperar la cançó d’autor 
i de protesta als Països Catalans. Els guar-
dons col·lectius han recaigut en la Llibreria 
Quera, pels més de cent anys al servei de 
l’excursionisme i la coneixença paisatgís-
tica del país, i al Diari de la llengua, per 
la seva tasca de difusió de les nombroses  
iniciatives que es fan al país relacionades 
amb la llengua.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alemany
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anglès
https://ca.wikipedia.org/wiki/Basc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellà
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francès
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gallec
https://ca.wikipedia.org/wiki/Italià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Suec
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‘Tots tres surten per l’Ozama’ de Vicenç 
Riera-Llorca: La vida dels exiliats catalans 

Tots tres surten per 
l’Ozama, de Vicenç Riera-

Llorca, va ser publicada 

per primera vegada a 

Mèxic el 1946. A Catalun-

ya, va tenir problemes 

amb la censura espanyo-

la, i no va poder publicar-

se fins al 1967. Aquesta 

novel.la és un testimoni 

colpidor de la situació mi-

seriosa dels negres i mu-

latos antillans i, sobretot, 

el reflex de la inadaptació 

d’uns catalans exiliats en 

un país dominat per la 

corrupció oficial del règim 

de Trujillo.

Tots tres surten per l’Ozama, és una narració 
sobre la vida dels exiliats catalans –personi-
ficats en tres amics, en Ramon, en Miquel 
i en Lluís- a la República Dominicana, 
concretament a l’illa de Santo Domin-
go.  M’agradaria comentar-vos i analitzar 
l’obra en base a tres capítols: el XVI, XVII 
i XVIII que corresponen a la part final del 
llibre. Estic convençut que us animarà a 
llegir la novel·la completa.

Mitjançant la lectura d’aquests tres capítols 
podem adonar-nos de les dramàtiques con-
dicions de vida que van haver de patir els 
catalans en el seu exili americà. Els seus sen-
timents, els seus pensaments i sensacions, 
els seus desitjos i la seva realitat quotidiana 
se’ns fan presents a través del relat històri-
conarratiu que ens en fa Riera-Llorca, un 
home que coneix molt bé –perquè el va viu-
re en pròpia pell-  l’exili americà.

La història ens arriba en tercera persona, 
de manera objectiva, com si l’autor ens 
narrés allò que filma a través del visor 
d’una càmera cinematogràfica. Ens està ex-
plicant allò que està veient, sense més, sense 
apassionament, sense divagacions, sense 

Jaume Marfany

efusions de cap tipus i tot això ho fa en un 
llenguatge entenedor i amb un enfocament 
de les situacions que fa que aquestes esde-
vinguin versemblants.

El capítol XVI 

Aquest capítol ens presenta el retrobament 
d’en Ramon amb el seu amic, en Jaume. 
En el capítol, com en gairebé tota l’obra, 
hi predomina el diàleg. Un diàleg curt i 
concís que ens fa recordar la tècnica dels 
plans cinematogràfics. A través de la con-
versa entre els dos amics ens adonem de la 
tràgica situació dels exiliats catalans a Santo 
Domingo. L’autor empra, per una banda, 

La història ens arriba 

en tercera persona, de 

manera objectiva, com 

si l’autor ens narrés 

allò que filma a través 

del visor d’una càmera 

cinematogràfica 

https://jmarfany.blogspot.com/2018/08/tots-tres-surten-per-lozama-de-vicenc.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicenç_Riera_i_Llorca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicenç_Riera_i_Llorca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicenç_Riera_i_Llorca
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L’autor ens fa copsar 

l’entorn miserable que 

envolta els exiliats a 

través, més que de la 

descripció pròpiament 

dita d’un ambient

Racó de pensament 

el recurs de l’adjectiu, clar i concís, acom-
panyat de substantius i formes verbals per 
presentar els dramàtics aspectes de la vida 
quotidiana dels exiliats. Ens recorda que 
en Jaume és un blanc miserablement ves-
tit… sense afaitar… que surt de l’hospital i 
que no estarà mai més bo a causa de les fe-
bres…. que té els turmells plens de nafres… i 
la seva situació econòmica queda reflectida 
en l’expressió no tinc ni un clau… La histò-
ria que conta és una història miserable… i 
remarca, com la de tots els immigrants… la 
qual titlla de fracàs. La connotació de misè-
ria i fam queda expressada en la frase que li 
diu en Ramon abans de separar-se –Té; per 
a dinar i per al barber. També són impor-
tants les imatges gestuals que l’autor ens fa 
arribar: El Jaume s’arronsa les espatlles… El 
Jaume acota el cap… El Jaume deixa caure 
els braços, desolat…(imatges del desànim, 
d’una conformitat forçada) i, en canvi, da-
vant la perspectiva de marxar, el gest és for-
ça diferent, els ulls del Jaume espurnegen….
(l’alegria, la il·lusió, l’esperança a través de 
la mirada).

L’autor ens fa copsar l’entorn miserable 
que envolta els exiliats a través, més que 

de la descripció pròpiament dita d’un am-
bient, de la descripció dels objectes que 
conformen aquest ambient:…són uns llits 
rudimentaris, plegables….. estan encara 
sense fer, amb els llençols i les mosquiteres en 
desordre…. A l’altra meitat de la peça hi ha 
una gran taula rústegament construïda…. 
Al fons hi ha una porta de pas a una cam-
bra plena de llits, també…. Quan apareix 
un altre personatge, la Lluïsa, la descripció 
que en fa és la d’una dona que agenollada a 
terra, renta uns mitjons en un gibrell… Una 
dona que rondina, que està cansada de tot, 
del clima, de les xinxes i les formigues, de la 
manca de roba, de menjar poc… Ens diu 
que està tipa de misèria… La seva feina de 
cosir només els permet de viure miserable-

ment  en aquella casa de dues cambres ocupa-
da per dotze persones…  El Ramon mateix 
viu amb un sentiment constant  d’intran-
quil·litat.   

La frase feta, la ironia són altres dels recur-
sos de l’escriptor per comunicar-nos com 
la misèria, en la seva màxima expressió, la 
fam, castiga durament els exiliats fins arri-
bar al punt que menjar esdevé un sinònim 
de sort : …Aquest gamarús sí que ha tingut 
sort. M’han dit que tots els cambrers d’aquell 
restaurant s’atipen com a lladres…. L’escas-
sedat d’aliments que es viu quotidiana-
ment en el món dels exiliats es fa palesa a 
través de la ironia: …ara em fas pensar que 
encara no he començat a preparar el dinar. 
No tindràs pas gaire feina…. O la matei-
xa ironia càustica d’en Ramon quan s’as-
sabenta de la mort del seu amic: …Ja no 
tindrà mai més les febres… com si la mort 
de l’amic –en cert sentit premonitòria de 
la seva- hagués estat, en el fons, com una 
mena d’alliberament.

El capítol XVII  

En aquest capítol, penúltim del llibre, es 
barregen l’estil directe -amb uns pocs dià-
legs, com sempre escuets- i l’indirecte amb 
què l’autor elabora unes descripcions que 
fan patent la precària situació dels exiliats 
catalans : …Viu en una cambra rellogada a 
una família negra, en una casa de fusta… El 
capítol està estructurat en quatre quadres, 
escenes breus o flaixos que, en poques línies 
i en una interferència d’accions, ens per-
meten reviure la detenció i posterior em-
presonament d’en Ramon, el seu acomia-
dament de la feina i la seva tràgica mort.

El món interior d’en Ramon, a través dels 
seus somnis, records i pensaments, ens per-
met viure la inestabilitat i precarietat de la 
situació d’un exiliat en terres dominicanes, 
pendent sempre dels documents que li 
permeten malviure a l’illa. Veiem també la 
inquietud que els provoca qualsevol con-
trol o moviment policial. Se’ns fa palès el 
món repressiu, caciquil, d’abús del poder 
per part d’una minoria: …Ha treballat –ja 
ho sap- per als oficials de la Fortaleza… Un 
abús que s’exerceix sobre les capes margi-
nades de la població, els negres, els mulats 
i, també, sobre els exiliats. Fixem-nos qui 
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són els companys de captiveri d’en Ra-
mon: …un jovenet mulat i un negre cor-
pulent… La descripció que l’autor fa de 
la sala-presó on ha anat a parar en Ramon 
remarca, a través dels objectes, del món 
de les sensacions, dels olors, la situació 
d’angoixa que es viu en aquell indret: …

El món interior d’en 

Ramon, a través 

dels seus somnis, 

records i pensaments, 

ens permet viure 

la inestabilitat i 

precarietat de la 

situació d’un exiliat en 

terres dominicanes, 

pendent sempre 

dels documents

Allí feia una calor insuportable i se sentia 
una pudor axfisiant. Això el molestava i 
es posava tan neguitós que es regirà hores 
i hores…. no podia vèncer la repugnància 
que li havia produït aquella llitera, sense 
llençols ni cap manta, amb una màrfega 
brutíssima… un ranxo que en Ramon no es 
va poder empassar…. 

Els records d’en Ramon -relacionats amb 
la necessitat més peremptòria, menjar- 
fan despertar els sentiments que són més 
comuns a tots els exiliats: la nostàlgia i 
l’enyor. En l’última escena del capítol vi-
vim els darrers instants d’en Ramon. Mit-
jançant l’ús de l’adjectiu i de la descripció 
apareix novament la situació d’angoixa 
que oprimeix i ofega els catalans de Santo 
Domingo: …La feina és massa feixuga….
El sol li cau de ple a sobre i té la camisa 
xopa de suor… Se sent cansat… Se sent fe-
ble…. El capítol es clou amb la manifes-
tació  d’un sentiment d’indiferència vers 
la mort per part dels habitants de l’illa, 

més preocupats per ells mateixos i la seva 
subsistència: …El blanquito se cayó…

El capítol XVIII 

El darrer capítol del llibre es troba exempt 
de diàleg i hi predomina totalment l’estil 
indirecte. La sortida de l’illa per part d’en 
Miquel ens permet copsar novament com 
la misèria, en forma de manca de feina, de 
malalties, de gana, ha colpejat els catalans 
de l’exili: …Aquells amics no van ser pas 
gaire sortosos a l’illa. Tampoc no ho han estat 
dotzenes d’altres  catalans que hi ha conegut. 
Ell mateix, que mai no havia estat malalt, ha 
agafat unes febres que mai més no es traurà 
de sobre….no ha tingut ni una feina que fos 
tan sols passadora; ha sofert gana….. no ha 
pogut sortir al  carrer per manca de sabates 
o pantalons…. El mateix Miquel, impos-
sibilitat d’adaptar-se a la situació, se sent 
vençut i cansat: …Camina a poc a poc…. 
Ha perdut l’empenta que li era natural; i 
no solament l’empenta física, sinó també el 
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tremp moral…. Només el manté viu la idea 
de marxar, de fugir de l’illa: …l’obsessiona 
la idea de marxar… Allò era l’alliberació…. 
i va dir que  acceptava, sense pensar en els 
riscos... Ell només veia que sortia de la domi-
nicana... surt d’aquella illa on durant molt 
de temps s’ha sentit com en una presó...
 
Els motius al.legòrics    

Alguns dels passatges de la  lectu-
ra d’aquests tres capítols m’han evocat i 
suggerit imatges que, a través de la meva 
particular visió de lector, interpreto com 
al·legòriques.

La insistència de l’autor en fer-nos evident 
l’advers clima regnant a l’illa: ….torrat pel 

sol….el calor….fa molta calor….calor insu-
portable… el sol li cau de ple a sobre….. la 
camisa xopa de suor…. La suor li raja per tot 
el cos…. atorga al relat una sensació asfixi-
ant, angoixant que arriba a ofegar psicolò-
gicament el lector i els personatges.

La foscor, que es relaciona amb el riu per 
on sortiran de l’illa, de manera diferent, 
els tres amics. En el capítol XVII, en Ra-
mon s’endinsa en la foscor i es dirigeix a 
la desembocadura del riu. En el XVIII, en 
Miquel, abandona el país en fer-se fosc, 
Ozama avall. En canvi, la llum es relaciona 
amb la fugida, amb la llibertat: ….veu sor-
tir el Cuba, tot il·luminat, que va a Veneçue-
la…. Contempla uns moments, encisat, els 
reflexos dels llums del Cuba…

Els darrers moments d’en Ramon con-
tenen també una forta càrrega simbòlica 
quan, instants abans de caure al buit …
mira enlaire i veu, a través de les bigues, el 
cel blavíssim, sense un núvol; mira avall i 
veu, a uns set metres, les aigües del riu, de 
corrent ràpid… S’estableix una relació en-
tre el cel, blau i clar, al·legoria de la llibertat 
desitjada i el riu, fosc i brut  l’únic camí 
possible per assolir-la, ni que sigui a través 
de la mort.

L’anhelada llibertat, simbolitzada en el 
nom mateix de la barca en què fuig en 
Jaume. Una llibertat perduda a causa de 
la guerra i el posterior exili. Una llibertat 
que, com la barca d’en Jaume, naufraga 
una vegada més.

Racó de pensament 
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Hem arribat abans de les  10 del matí i 
ens trobem davant de la Sala de Festes 
Punt de trobada d’Arles de Tec, un local 
polivalent que utilitzen la majoria d’asso-
ciacions. Arles de Tec, vila del Vallespir, 
és a 13 km de la seva capital, Ceret. Tot el 
Grup Folklòric de la Festa de l’Ós està fent 
un bon esmorzar per agafar força per a la 
diada que els espera. Poden arribar a ser 
unes 80 persones, però només una petita 
part d’aquest grup de persones s’emplaça 
en un altre espai que hi ha uns metres més 
enllà per començar a vestir els personatges 
principals. És una gran festa i encara que 
no hi ha ningú que s’ho vol perdre, són 
pocs els escollits per a entrar-hi.

He estat una de les persones privilegiades 
a poder entrar amb el reduït grup de per-
sones en companyia de Robert Bosch. En 
Robert Bosch, nascut a Elna, és científic i 
etnòleg aficionat, especialitzat en festivals 
de l’Ós, organitzador i atent observador 
de més de 100 festivals de l’Ós, al Valles-
pir i en altres indrets. També és l’autor de 
diferents llibres parlant sobre la Festa de 
l’Ós.

En aquest nou espai estan vestint la Ro-
seta, el “trapeur” o caçador, i l’ós. En Ro-
bert ens explica en què consisteix aquesta 
festa i què significa. Mentre parla se l’il-
luminen els ulls. Té tantes coses a dir! I 
per ell és un honor fer-ho per a una pu-
blicació del Principat com l’Escletxa. Ens 
vol parlar de moltes coses i en català, però 
pateix per no trobar les paraules adequa-
des, la falta de vocabulari en català fa que 
ens ho acabi explicant en francès. Per sort, 
vaig acompanyada d’en Ricard Sedó, que 
ens fa de traductor.

Fa centenars d’anys enrere celebraven quan 
un caçador podia matar l’ós que amenaçava 
la població i ho feien amb una gran festa, 
però no tots els anys ho podien fer, sigui per 
falta de caçadors o per falta d’óssos, per la 

qual cosa van crear aquesta Festa de l’Ós, 
el cacessin o no

Al Vallespir hi ha tres poblacions que ho 
celebren: Arles de Tec, Prats de Molló i 
Sant Llorenç de Cerdans. Totes tres les 
fan durant el mes de febrer i tenen simili-
tuds en la seva història i format, però les 
tres són diferents entre sí.

Els personatges d’aquesta representació 
són tres: l’ós, el caçador i la Roseta (xicota 
del caçador), sempre representat per un 
noiet, al qual encara no li ha sortit el pèl 
a la barba. Aquest simbolisme no té cap 
connotació sexista, ans al contrari, té una 
completa significació amb el Carnaval; de 
fet, a les Festes de l’Ós les dones es pinten 
barbes negres a la cara i els homes van ca-
racteritzats de dones. És el cas de la Rose-
ta, jove mascle adolescent vestit de dona, 
que per a ells significa el pas de l’adoles-
cència a la maduresa. Els qui representen 
els personatges principals van canviant 
amb els anys. Tots els anys hi ha molts 
oferiments de nois que volen participar a 
la festa, i la comissió del Grup Folklòric 
en tria un. Parlo amb el noi que farà d’ós 
i m’explica que serà la primera vegada 

La Festa de l’Ós del Vallespir: un viatge 
a la història de Catalunya Nord  

Sempre que podem 
ens escapem cap a 
les comarques de 

Catalunya del Nord. 
A mi, en particular, 

em tenen el cor robat 
la seva gent, els seus 

costums i els seus 
paisatges. Diumenge 
2 de febrer, dia de la 

Candelera, ens arribem 
fins a Arles de Tec, 

al Vallespir, perquè 
hem tingut l’honor de 

ser convidats per la 
Maicó, companya de 
teatre de la “Troupe 

del Galliner” i membre 
del Grup Folklòric que 

organitza la Festa de 
l’Ós a Arles. 

Eva Sabater



22 Primavera 2020

Arreu del país  

que hi participa, i ho vol fer per seguir 
amb la tradició d’aquesta bonica festa. El 
personatge del caçador, potser per haver 
d’aprendre les prèdiques que són força 
llargues, es repeteix durant uns 4 o 5 anys.

La trama d’aquesta festa representa un 
conegut caçador d’un país llunyà que ve a 
ajudar els vilatans a desfer-se de la “mala 
bèstia”. Ell presenta a la vila la seva com-
panya, la Roseta, per fer-la servir com a 
esquer per a l’ós. Després d’una frenètica 
cerca a l’altre costat de la riba del Riu Tec, 
el líder dels caçadors, amb l’ajuda dels seus 
Botes (camuflatges)  i Tortugues (perso-
natges que porten una mena de  bidó per 
poder-se amagar en cas que l’ós els ataqui), 
condueixen l’ós a la plaça del poble. Allà, 
l’ós segresta una noia jove i la porta a la 

seva cova. Finalment, el caçador (per a mi 
un homenot sense cor, capaç de posar a la 
seva xicota com a esquer), la pot deslliurar 
i matar l’ós.

L’ós s’anomena Martin. En Robert Bosch 
m’explica que la paraula ve del grec, a més 
de ser una onomatopeia de l’esbramec de 
l’ós. (ART)

La caracterització de l’ós és una barreja de 
Simiot, ésser mitològic dels Països Cata-
lans, que podríem titllar com “home del 
sac” i d’un ós, creat amb moltes dents, que 
simbolitza una llegenda que hi havia, on 
s’explica la por que tenien els homes, els 
quals pensaven que la vagina podia tenir 
dents i els podria mossegar. Mentre ens ho 
explica es posa a riure i comença a fotogra-

fiar tota la caracterització dels personatges 
que en breu sortiran en un Rua per tot Ar-
les de Tec, excepte l´ós, que no apareix fins 
a la representació de la tarda.

En aquesta primera part, durant el matí, el 
caçador i la Roseta aniran per tota la vila 
cridant als veïns amb un pregó o prèdica, 
demanant que baixin a la tarda a caçar l’ós:

«Caçaires del país
I d’aquestes comarques
És un crit que gitem
I que teniu d’oïr :
Doneu-me parió,
El poble pot morir!
Veniu tots amb brocs,
Fusills, canyons i arques! 
La mala bèstia gronya
A n’aquest cim de serra :
I bé! Si teniu nervis
I si no teniu por,
Veniu tots tambe jo
I si sem vuit o nou,
Ja podrem l’arrendir 
I li fer tocar terra!
Companys valents, amics,
Escolteu la meua veu :
Les petjades de l’ós
Arriben en el poble.
Nos en cal deslliurar
Si tenim el cor noble.
Ou! Que els hommes de pit
Me segueixin arreu!»

Una vegada mudats, surten acompanyats 
de tots els voluntaris i d’una comparsa que 
va fent música per anar saltant i ballant 
tota l’estona. 
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A cada plaça fan la prèdica o pregó i acaben ballant tots plegats. 
Fins a arribar a la Plaça Major, on els espera una cobla de sardanes 
que tocaran mentre preparen el dinar per a tothom.
A la segona part,  mentre tots estem dinant, un petit grup s’afanya 
a portar el personatge de l’ós per vestir-lo i portar-lo a les afores 
per començar la festa.

Una vegada hem dinat, ens desplacem cap a les afores, a prop de 
la ribera, on el caçador, amb l’ajuda de la Roseta, a  qui recordeu 
que utilitza com a esquer, mirarà de fer-lo entrar cap al centre de 
la vila. Mentre, l’ós no desaprofita cap ocasió per tirar-se al cim de 
qualsevol  dona, gran o petita, per poder-la fer seva; això fa que 
les dones cridin, corrin i riguin per no ser atrapades. Simbolitza el 
renaixement de la primavera.

Cada vegada que intenten caçar l’ós es canta una prèdica:

Amables habitants del ditxós Vallespir
Avui he arribat per us fe divertir

Us meni l’ós Martí, l’espant de la contrada
Qu’ell devoraba besties, homes, dones i mainada

Dins toda la contrada tothom vivia espantat
Tothom pregava Déu, quan jo he arribat

Per un bounourt de Déu n’he pres les armes
Toquen a sometent

Tothom se reuneix, sobretot lo jovent
Tot seguit, en començant la caça

Ja te trobem aquesta grossa bestiassa
Jo el primer, li salti dessus

El tinc ben agarrat
En Pere el pren pel peu

La Rosa per la cua
I en Domingo pel nas

Així hem aterrat aquest gros animalàs
De seguit l’estaquem amb aqueixes grosses cadenes

En cridant  “ victòria “, hem acabat les penes
D’avui en davant seràs el nostre “amusament”

I ballaràs pas més el ball del casament.
Las pobres minyonetes tractava molt mal

“Malhourt” quan sentia la flaire sota el devantal
Dret, la cua enlaire, piri qu’un dimoni
Els hi feia ballar el ball del matrimoni.

Ara, jutgeu minyonetes si n’era dolorÓs
De tenir per company un tal facinerÓs

Que us vull donar la mà i sobretot
El cor per us acompanyar fins l’hora de la mort.

Jo ho faig tot per a res
I sense cap interès

Me fumi dels diners, duros i pessetes
M’estimi mes abraçar aqueixes guapas minyonetes

Aqui en tinc una, una medalla,
Que me reporta cent mil escuts

I crec creva de fam de tants de revinguts
Veniu avui sus la plaça pública

El vereu com sap ballar en música
Sap ballar la borega, la xinxirinxina

Sap fer salts i capgirells
Sap fer també la pantomima

Veniu tots, en ferem un gran ball
I us convidi a ballar tot aqueix Carnaval.

En l’honneur de votre présence… « Musique ».

Fins a arribar al centre del poble, on es caçat.

La participació a la Festa és absoluta, tot el poble es reuneix per 
a festejar i celebrar la Festa de l’Ós. És una festa identitària que 
tothom es fa seva i en gaudeix.

Quan acaba tota la representació, la sensació que em queda és com 
si m’hagués transportat a com era Catalunya del Nord fa segles, 
marxo amb ganes de tornar, però aquest cop amb amics i familiars 
per compartir i gaudir-ne tots plegats d’aquestes festes tant nostres 
i alhora tant desconegudes.

He d’agrair de tot cor l’ajut de Robert Bosch, i a la Maicó, per 
acompanyar-me a entendre aquesta representació i sobretot per la 
seva tasca per a conservar i difondre aquesta festa al llarg dels anys i 
per  facilitar-me tota la documentació que he necessitat per a poder 
fer aquest petit article.




